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<\rc.oo DE COOl'DA('ÃO rteslC~

UDE DfiCO'--raou:~ ESl'AIl() DIl """'roQ.~SO

v - Procuradoria da República no Estado do Mato Grosso_ CNPJ: 26.989.715/0018-50:

VI- Procuradoria da União no Estado do Mato Grosso. C PJ: 26.994.558/0016-00:

VII- Secretaria de Estado da Casa Civil do Mato Grosso. C PJ: 03.507.415/0007-30:

VIII-Secretaria da Receita Federal do Brasil. C PJ: 00.394.460/0065-06:

IX - Tribunal de Contas da União. CNPJ: 00.414.607/0004-60.

PARÁGRAFO PRIMEIRO. Subscrevem o ACORDO. os titulares dos PARTÍCIPES indicados
nesta cláusula ou seus representantes especialmente designados.

PARÁGRAFO SEGlJNDO. Outros órgãos públicos e entidades poderão aderir a este
ACORDO. mediante a pertinente formalização de tcnno aditivo finnado pelos PARTiCIPES.

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS ATRIBUIÇÓES DOS PARTíCIPES

Constituem atribuições dos PARTit:IPES. no âmbito deste ACORDO:

I· desenvolver ações de combate li corrupção. a panir da identificação institucional de
prioridades comuns e do desenvolvimento de estratégias conjuntas:

IJ • designar responsável. no âmbito do seu órgão ou entidade, para atuar como agente de
integração. visando facilitar a coordenação e a execução das .:ztividades vinculadas ao presente ACORDO.
bem como para dirimir dúvidas cu prestar infomlações a elas relativas:

111 - designar seus representa::tes para participação nos foros de debates e nas demais ações
derivadas deste ACORDO;

IV - colaborar para o desenvolvimento da Rede de COnlrole da Gestão Pública. nos Icnnos
dispostos em seu instrumento de constituição. medianle comunicacão ~ cooperação mútuas com trocas de
conhecimentos e experiências:

v - contribuir para O fortalecimento do controle social. como fonna de atuação preventi\'a no
combate ã corrupção. desenvolvendo instrumentos. conjunta e/ou isoladamente. para conscienti7..llção.
estímulo e colaboração da sociedade civil. mediante divulgações. programas. reuniões. audiências
públicas. palestras c outros eventos simiJarcs. estabelecidos em calendário anual de atividades:

VI- promover mecanismos corporativos de divulgação com vistas a difundir boas práticas na
administração pública e operacionalizar atividades de capacitação. com foco na gestão pública.
transparência e controle social. observada a política de comunicaçãu de cada órgão ou entidade:

VII· implementar ações de ctlpacittlçào entre os PARTiCIPES. com alocação ou
disponibilização de pessotll e de rt::Curso,,; e materi~is didátic'Js proprios. visando ao conhecimento mútuo
sobre suas atividades e esferas de atuação. ao intcrcârnbio de experiências. à habililação para atividades
decorrentes deste ACORDO e ao aperfeiçoamcnt!> de seus quadros:

VIlI - levar. imediatamente. ao conhedmento dos demais PARl fCIPES. ato ou ocorrência quer\
interfiram no andamento das ati\-idades deCCrre:1leS de. ACORlJO. para a adoção de medidas cabíveis: tJ

IX· fornecer as informações e orienu:çõe necessárias ao melhor desenvolvimento e ao fiel
cumprimento deste ACORDO e :'I fo .ali7..ação d ~ep1ais instrumentos necessários ã execução das

intenções aqui pactuadas; / V

~-- ~.),~y
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x - viabilizar a troca de informações entre os PARliClPES. de forma ágil e sistemática. com

compartilhamento de dados e documentos. autori7..ando acessos e r:ceblmemos necessãrios. obsenadas as
políticas de segurança de cada órgão. de acordo com as respectivas esferas de atuação. ressalvando-se o

sigilo expressamente pre\ isto em lei. as limitações tccmco-opcracionais e as obsen. ações 11 seguir

consignadas:

a) os relatórios e informações decorrentes de fiscalização. oriundos dos corpos têem os do

Tribunal de antas da União. da Controladoria Geral da união. do Tribunal de Contas do

Estado de Mato Grosso semo disponibilizados. ainda que em caráter preliminar. após as
devidas autorizações pre\·lstas em seus normativos internos:

b) no que conceme à obtenção de documentos c infomlaçõcs bancárias c financeiras. que se

refiram à movimentação de recursos públicos. O acesso a todos é liberado. com autorilação

judicial nos casos em que se fizer necessária:

c) para o trânsito dus dados e doculOento'i entre os PARTiCIPES. as pessoas designadas para as
atribuições previstas no inciso 11 de::.ta Cláusula encarregar-se·ao do acompanhamento

interno quanto ao atendimento das solicitações fonnalmente demandadas e motivadas. tendo

como referência o prazo de 10 (deI.) dias úteis. sem prejuízo do repasse de informações

urgentes por quaisquG meios de comunicação Institucionalmente admissi\"eis. quando for
possível e compalh cl com o~ nonnati\ os próprios:

d) as infonnações e documentos repassados por cada PARTÍCIPE. no âmbito deste ACOROO.

podem pro\'er estatísticas e bancos de dados especificas e desencadear atividades de

im:estigação. próprias ou conjunta'i. respdtando-se sempre os campos de atuaç~o de cada

ente.

I'ARÁGRAFO ÚNICO. Ficam o, PARTiClP obrigados. nos lennos da lei. a resguardar o
sigilo do tcor dos documento~ e informa,õ("s que receberem face à assinatura do presente ACORDO.

CLÁUSULA QUARTA -IlA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO

A execução e a fiscali7l1ção do presente ACORDO ':3berüO aos responsáveis deSIgnados na

forma do inciso 11 da Cláusula Terceira deste instrumento. os quais terão poderes para praticar quaisquer

atos necessários à fiel execução do ACORDO. dando ciência das providencias adotadas ã autoridadl.:

adminisuauva competente

cLÁ ULA Q I 'TA - DAS OBRlG ÇÕE FlNAl\ÕCEIRAS

o presente ACORDO ~ celeorJdo a titulo gratuito. não implicando compromissos financeiros ou

tronsferência de recur:iQS entre os PARTíCIPES c nào gera direito a indenizações. exceto :la caso de

e:xtrn\IO ou dano a equipamentos. instalações e oUlros materiais emprestados por um partícipe ao outro.

ência de despesas. os procedimentos de\ erão ser

bedecerào à<l condôçôes previstas na legislação

~

PARÁGRAFO ÚNICO. - No caso de oc

consignados em instrumentos eSpe<"ífico:o. O~ q is
vigente.
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Termo Aditivo ao Acordo de

Cooperação Técnica celebrado entre

diversos órgãos públicos e entidades,

no Estado de Mato Grosso, para

formação de rede de âmbito estadual

com vistas' à articulação de ações de

fiscalização, combate à corrupção,

controle social, e para interação das

redes, nos âmbitos estadual e federal.

Os órgãos públicos e entidades no ESTADO DE MATO GROSSO,

adiante identificados e doravante denominados PARTíCIPES, representados

pelos signatários identificados ao final deste documento, RESOLVEM celebrar

o presente TERMO ADITIVO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA

assinado pelas referidas instituições em 22 DE MARÇO DE 2010 e publicado

no Diário Oficial da União de 31 de março de 2010, mediante as cláusulas e as

condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA- DO OBJETO

o presente Termo Aditivo tem como objeto a inclusão de partícipe

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO do Acordo firmado

~



í

entre as partes em 22/03/2010, nos termos previstos no parágrafo segundo da

cláusula segunoo.

,"

CLÁUSULA SEGUNDA - DA INCLUSÃO DE PARTíCIPE
)

Nos termos previstos na Cláusula Segunda, Parágrafo Segundo do

ACORDO de COOPERAÇÃO TÉCNICA, o órgão a seguir identificado torna-se

partícipe do ACORDO e, nesses termos, passa a compor a rede de controle

estadual integrada à Rede de Controle da Gestão Pública:

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO

CNPJ: 15.024.128/0001-62

CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no

ACORDO firmado entre os partícipes.

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

A CGU providenciará a publicação de extrato do presente Aditivo no

Diário Oficial da União, até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua

assinatura.

E, por estarem ajustados, os PARTíCIPES assinam o presente

Instrumento, cujo original ficará arquivado no Ministério Público Federal, em



pasta própria da Rede de Controle.

Posteriormente, será encaminhada cópia a cada um dos PARTíCIPES.

,"

TRIBUNAL DE CONTAS DO

DO ESTADO DE MATO

GROSSO

MPE - MT

CGU· MT

CREA- MT

José Carlos Novelli

Presidente do Tribunal de

Contas do Estado de MT

Marcelo Ferra de Carvalho

Procurador Geral de Justiça

Coordenação Executiva da

Rede de Controle em MT

Arnaldo Gomes Flores

Chefe da Controladoria

Regional da União

Coordenação Executiva da

Rede de Controle em MT

Eng. Juarez Samaniego

Presidente do Conselho

Regional de Engenharia e

Agronomia-CREA

Coordenação Executiva da

Rede de Controle em MT

RG: ~ 11 ~&-=ri ~6'PC- E\O
CPF: Qc2c2 =70t~61- ':fr2
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Termo Aditivo ao Acordo de Cooperação Técnica

celebrado entre diversos órgãos públicos e

entidades, no Estado de Mato Grosso, para

formação de rede de âmbito estadual com vistas à

articulação de ações de fiscalização, combate à

corrupção, controle social, e para interação das

redes, nos âmbitos estadual e federal.

Os órgãos públicos e entidades no ESTADO DE MATO GROSSO, adiante identificados e

doravante denominados PARTÍCIPES, representados pelos signatários identificados ao final deste

documento, RESOLVEM celebrar o presente TERMO ADITIVO AO ACORDO DE COOPERAÇÃO

TÉCNICA assinado pelas referidas instituições em 22 DE MARÇO DE 2010 e publicado no Diário

Oficial da União de 31 de março de 20 10, mediante as cláusulas e as condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem como objeto a inclusão de partícipe CONSELHO DE

ARQUITETURA E URBANISMO DO MATO GROSSO do Acordo firmado entre as partes em

22103/1 O, nos termos previstos no parágrafo segundo da cláusula segunda.

CLÁUSULA SEGUNDA - DA INCLUSÃO DE PARTÍCIPE

Nos termos previstos na Cláusula Segunda, Parágrafo Segundo do ACORDO de

COOPERAÇÃO TÉCNICA, o órgão a seguir identificado torna-se partícipe do ACORDO e,

nesses termos, passa a compor a rede de controle estadual integrada à Rede de Controle da Gestão

Pública:

CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO MATO GROSSO

CNPJ: 14.820.959/0001-88



CLÁUSULA TERCEIRA - DA RATIFICAÇÃO

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições estabelecidas no ACORDO firmado entre os

partícipes.

CLÁUSULA QUARTA - DA PUBLICAÇÃO

A CGU providenciará a publicação de extrato do presente Aditivo no Diário Oficial da União,

até o quinto dia útil do mês seguinte ao de sua assinatura.

E, por estarem ajustados, os PARTÍCIPES assinam o presente Instrumento, cujo original ficará

arquivado no Ministério Público Federal, em pasta própria da Rede de Controle.

Posteriormente, será encaminhada cópia a cada um dos PARTÍCIPES.

CuiabálMT, 04 de junho de 2012.

CONSELHO DE ARQUITETURA E

URBANISMO DO MATO GROSSO

MPE·MT

CGU·MT

CREA·MT

Testemunhas:

Cláudio Santos de Miranda

Presidente

Marcelo Ferra de Carvalho

Coordenação Executiva

Arnaldo Gomes Flores

Coordenação Executiva

Eng. Juarez Sarnaniego

Coordenação Executiva

RG: -17' /'7"," 5br - S-Sí'/fI?
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